
 

 REGULAMIN KLINIKI NEONATOLOGII 
 

Informacje o stanie zdrowia dziecka udzielane są matce 

codziennie podczas wizyty neonatologicznej.  

Szczegółowych informacji dotyczących dzieci udzielają lekarze 
prowadzący codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 

12.00 do 14.00. 

Lekarze dyżurni udzielają informacji o stanie zdrowia dzieci 
nowonarodzonych oraz dzieci w stanie zagrożenia życia. 

 
Rooming-in 

1. Sale w oddziale fizjologii noworodka, w których przebywa matka z dzieckiem są 

salami 2 osobowymi. 
2. Odwiedziny są możliwe w godzinach 12-22 (rano odbywają się wizyty 

neonatologiczne). 
3. Jednoczasowo na sali może przebywać jedna osoba odwiedzająca. 
4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia odzieży wierzchniej w 

ogólnodostępnej szatni oraz przestrzegania zasad higieny (higieniczna 
dezynfekcja rąk). 

5. Ze względów epidemiologicznych w całej Klinice obowiązuje zakaz odwiedzin 
dzieci poniżej 7 roku życia. 

6. Sala wybudzeń, gdzie przebywają pacjentki w bezpośrednim okresie po zabiegu 

cięcia cesarskiego jest salą wzmożonego nadzoru, w związku z tym w jej 
obrębie obowiązuje zakaz odwiedzin.  

 
Oddział Patologii Noworodka 

1. Matka karmiąca może przebywać z noworodkiem na sali przez całą dobę. 

Dostępny jest również pokój laktacyjny gdzie w atmosferze intymności można 
nakarmić dziecko. 

2. Noworodka może również odwiedzać najbliższa rodzina, w godzinach od 12-22, 
jednoczasowo jedna osoba. 

3. Osoby odwiedzające obowiązuje nałożenie fartuch ochronnego, higieniczna 

dezynfekcja rąk. 
4. W trakcie wizyty pediatrycznej na sali może znajdować się wyłącznie matka 

badanego dziecka. 
5. Ze względów epidemiologicznych w całej Klinice obowiązuje zakaz odwiedzin 

dzieci poniżej 7 roku życia. 

 
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka 

1. Matka może przebywać w szpitalu z dzieckiem w trakcie jego hospitalizacji 
2. Odwiedziny najbliższej rodziny są możliwe w godzinach 12-22, jednoczasowo 

jedna osoba. 

3. Podczas przyjęcia nowego pacjenta do Oddziału Intensywnej Terapii rodzice 
znajdujący się na sali zobowiązani są do czasowego opuszczenia oddziału. 

4.  Osoby odwiedzające obowiązuje ścisła dyscyplina higieniczna (pozostawianie w 
śluzie oddziału odzieży wierzchniej, ubranie fartucha ochronnego, higieniczna 
dezynfekcja rąk, zakaz używania telefonów komórkowych na terenie oddziału). 

 


